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BRM.0002.59.42.2022 

         

      

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 39 ust. 1 i 2 Statutu Gminy - Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50 poz. 1247, z 2017 r. poz. 1806 i z 2018 r. poz. 4223),  

w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568, 695, 

1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535) zawiadamiam, że zwołuję na wniosek 

Prezydenta Miasta LIX sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień:  

 

24 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 900 

 

która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość                                                  

oraz zarządzam obradowanie w trybie zdalnym. 
 

 

Projekt porządku obrad wraz z materiałami w załączeniu. 
 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). 
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Projekt  

 

PORZĄDEK OBRAD LIX SESJI 

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,   

która ma się odbyć w dniu 24 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 900 

 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych  

w okresie  międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.  

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą. 

5. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Świnoujście w zakresie realizacji zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stałego połączenia pod Świną, łączącego wyspy Uznam                               

i Wolin”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicza,                             

o przedstawienie szczegółowej informacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa 

stałego połączenia pod Świną, łączącego wyspy Uznam i Wolin”. 

7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego.  

10. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Świnoujście w roku 2021.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne we wszystkich typach szkół. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika 

Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu  

lub ćwiczeniu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia w piątki i soboty handlu 

produktami rolnymi lub spożywczymi przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego 

handlu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu poza kolejnością na liście 

osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu. 

16. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska 

 


